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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Met het naderen van het einde van kalenderjaar 2018 ontstond de wens u te informeren over 
een aantal zaken. 
 
Allereerst hebben wij de kerstactiviteit in school verplaatst van 21 december naar 20 
december (in de middag/avond, voorafgaand aan het kerstgala). Hiermee is op vrijdag 21 
december voor de leerlingen een lesvrije dag ontstaan.  
 
De decembermaand is altijd, vooral voor jongens, een spannende periode. Het vuurwerk 
lonkt en alle opvoeders doen hun best de kinderen te overtuigen van het gevaar en het 
ongemak dat het voor anderen met zich meebrengt. Op Compaen houden wij ons natuurlijk 
aan de wet. Wij hebben al jaren de logische regel dat vuurwerk in en om de school verboden 
is. Als leerlingen betrapt worden op het afsteken van vuurwerk, dan worden zij één dag 
intern geschorst, moeten zij de uren die ze tijdens de schorsing gemist hebben inhalen en 
wordt de politie ingelicht over het incident. De politie straft niet (dat hebben wij immers al 
gedaan), maar wanneer de leerlingen elders opnieuw in de fout gaan, dan wordt wel meteen 
ingegrepen door politie en HALT. Hiermee zorgen wij voor de veiligheid van iedereen in 
Compaen en beperken we de overlast voor de buurt. 
 
Het nieuwe kalenderjaar willen wij goed beginnen en wij willen de leerlingen graag helpen 
om hun goede voornemens te realiseren. Eén van de speerpunten is natuurlijk het roken. 
Wij hebben een rookvrij binnenplein maar bij regen willen leerlingen nog wel eens bij de 
ingang van het plein onder het afdak gaan staan. De overige leerlingen lopen dan door een 
walm van rook en dat was juist niet onze bedoeling. Wij zullen hier dus strenger op gaan 
toezien.  
 
Een gezonde school zorgt ook voor gezonde leerkrachten. Helaas brengen de incidentele 
griepjes en andere winterse ongemakken namelijk lesuitval met zich mee. Wij zorgen zoveel 
mogelijk voor invallessen en schuiven de lesdagen in elkaar, toch is dit voor de leerlingen 
niet ideaal. Wij realiseren ons dat lesuitval door leerlingen als prettig ervaren wordt, maar 
ouders en docenten denken daar anders over. De lesstof wordt zoveel mogelijk door middel 
van lesplanners en instructiefilmpjes voortgezet, zodat de achterstand niet te groot wordt. 
Helaas is het in het voortgezet onderwijs niet mogelijk om kortdurend invallers van buiten de 
school in te zetten. Daar zijn geen voorzieningen voor.  
  



 
Voor de rest van het jaar staan weer veel activiteiten gepland, waarvan hieronder de 
belangrijkste staan genoteerd (tot de voorjaarsvakantie): 
 
 
4 of 6 - 12 Ouder – mentor gesprekken  leerjaar 4 
5 – 12 Sint met de klas, na 3de lesuur Leerjaar 1 
5 – 12 Sportdag Leerjaar 2 
5 – 12  Gewoon les Leerjaar 3 en 4 
7 - 12 Excursie NEMO 2 TL 
7 - 12 Excursie kolenmijn 3 TL, aardrijkskunde 
14 – 12 Paarse vrijdag Alle leerlingen 
20 – 12 Kerstactiviteit – middag/avond in school 

Kerstgala - avond 
Alle leerlingen 

21 – 12 Vrij Alle leerlingen 
7 – 1 Lessen starten vanaf 9.20 uur Alle leerlingen 
21 t/m 28 – 1 SE periode 2 Leerjaar 4 
21 t/m 25 - 1 TOPweek 3 B/K 
28-1 Voorstelling You Like it (Zaantheater)  Leerjaar 1 (2 klassen) 
30 -1 Portfolio presentatie, aan ouders, ‘s avonds 2 B/K 
31-1 Beroepenmarkt (in TRIAS) Leerjaar 3 en 4 
5 - 2 Presentatie profielwerkstukken TL 4 
5 – 2 Voorlichtingsavond pakketkeuze Ouders TL 2 
7 -2 Rapportvergadering/studiedag, lesvrij  Alle leerlingen 
11 – 2 Ouder – mentorgesprekken Leerjaar 1,2,3 
12 – 2 Excursie Maeslantkering TL 4, aardrijkskunde 
14 – 2 Bliksemstage, bedrijvenbezoek Leerjaar 2 

 
 
Wij wensen u namens alle collega’s van Compaen een fijne kerstvakantie met prettige 
feestdagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Management team Compaen VMBO 


